
Kde získat podrobnější informace?
            

• Navštivte internetové stránky www.cmzrb.cz
• Napište svůj dotaz na info@cmzrb.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

Pobočka Praha
 Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
 tel.: 255 721 111, fax: 255 721 584

Pobočka Brno
 Hlinky 120/47, 603 00 Brno
 tel.: 538 702 111, fax: 538 702 110

Pobočka Ostrava
 Přívozská 133/4, 701 77 Ostrava
 tel.: 597 583 111, fax: 597 583 110

Pobočka Hradec Králové
 Eliščino nábřeží 777/3, 500 03 Hradec Králové
 tel.: 498 774 111, fax: 498 774 110

Pobočka Plzeň
 Bezručova 147/8, 303 76 Plzeň
 tel.: 378 775 111, fax: 378 775 110

Regionální pracoviště České Budějovice
 Husova 9, 370 01 České Budějovice
 tel/fax: 387 318 428

Podřízené úvěry v programu PROGRES

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
S NÁMI JE TO SNAZŠÍ

Výzva III



Podřízené úvěry v programu PROGRES napomáhají financování rozvojových 
investičních projektů malých a středních podnikatelů. 

Kdo může žádat o podřízený úvěr 

Malí a střední podnikatelé zaměstnávající méně než 250 osob.

Podřízený úvěr 

Podřízený úvěr je specifickým typem zvýhodněného úvěru, jehož podmínky
jsou nastaveny tak, že umožňují přednostní uspokojení pohledávek všech 
ostatních věřitelů příjemce podřízeného úvěru v období podřízenosti  
(tj. v době odkladu splátek jistiny podřízeného úvěru). 

Jakou podporu lze získat 

•  podřízený úvěr až do výše 20 mil. Kč (max. však 75 % před- 
pokládaných způsobilých výdajů projektu),

• s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a., 
• s dobou splatnosti až 9 let,
• s možností odkladu splátek jistiny až 3 roky, 
•  zajištění úvěru minimálně směnkou vystavenou příjemcem podpory 

a avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. 

Podmínky poskytnutí podpory

•  Projekt musí mít charakter průmyslové výroby, stavební výroby, 
výroby elektřiny a tepla, informační a komunikační činnosti nebo 
některých dalších podporovaných činností. Podrobný výčet v po- 
době přehledu podporovaných ekonomických činností je uveden 
na www.cmzrb.cz.  

•  Projekt musí být realizován na území České republiky s výjimkou 
území hlavního města Prahy.

•  Stavební práce na projektu nesmí být zahájeny a smlouvy 
s dodavateli strojů a zařízení (vč. smluv o smlouvě budoucí nebo 
závazné objednávky a leasingových smluv) nesmí být uzavřeny před 
datem podání žádosti o podporu.  

•  Program nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vývozem ani 
podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého 
zboží. 

•  K výdajům uhrazeným z podřízeného úvěru nelze současně využívat 
jinou veřejnou podporu. Podřízený úvěr lze však kombinovat s dotací 
z Operačního programu Podnikání a inovace, pokud je dotace 
poskytnuta na jiné výdaje než podřízený úvěr. 

Použití zaručovaného úvěru

•  na pořízení a/nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, 
tj. zejména na nákup strojů a zařízení, na nákup budov či jejich 
výstavbu a rekonstrukci nebo na nákup pozemků. 

DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje. 

Podání žádosti o podporu

Formuláře žádostí o podřízený úvěr společně s pokyny k podání žádosti jsou 
k dispozici na www.cmzrb.cz. 

Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Tento informační materiál poskytuje pouze základní údaje platné od 5. ledna 2010. 


